Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen 22 februari 2012
De vergadering werd gehouden in Hotel/Restaurant Aduard.
Aanwezig: 28 personen (2011: 28) Zowel leden als ook enkele gasten. Met kennisgeving afwezig: Arjen Boer en T.F.Staal
1. Voorzitter Dick Huisman opende de vergadering met een hartelijk welkom en een korte inleiding waarin hij kort refereert aan
het kortgeleden overlijden van oud-blaarkopfokker J.F.Schuiringa, het plotseling overlijden van Ed Feitsma, en het overlijden van
oud-blaarkopveehouder J.Wieringa. Evenals vorig jaar pleitte de voorzitter voor een betere stamboekregistratie en meer melkproductiecontrole door blaarkopveehouder, om daarmee meer gegevens over blaarkoppen op papier te krijgen. Zoals in de
jaarvergadering van 2011 aangekondigd is er niet weer een Jaarverslag opgesteld, omdat enige verslaglegging na te lezen is in
De Blaarkopper.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: de overlijdenskaart van J.F.Schuiringa gaat ter kennisname rond door de zaal.
3. De door de secretaris Arjen Boer opgestelde notulen van de Jaarvergadering van 23 februari 2011 worden voorgelezen door
Zwanet Faber. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter ondertekent de notulen.
4. Financieel verslag: penningmeester Zwanet Faber heeft de overzichten uitgedeeld en licht een en ander toe. Er is een
negatief resultaat van ruim € 180,-. Dit komt o.a. doordat er in 2011 weer een bedrag van €250,- overgemaakt is naar de
Blaarkopstichting voor De Blaarkopper. Tevens is het bedrag voor de primering van stieren met €5,- per geprimeerde stier (3
stuks) verhoogd naar € 50,-. De bestuursleden betalen geen contributie en ontvangen geen vergoeding (voor de normale zaken,
en ook voor de uren / km besteed aan de rondgang voor primering heeft niemand een vergoeding ontvangen).
5. Verslag kascommissie: Piet Westerhuis en Max v.Tilburg hebben de kas gecontroleerd en alles in goede orde bevonden,
waarbij Piet opmerkt dat Zwanet wel erg zuinig is m.b.t. de vergoeding van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Zwanet
geeft aan dat de leden de contributies over het algemeen heel vlot betaald worden, en dat ze verder niet zoveel werk van de
financiële adminstratie heeft omdat ze het in een computerbestand bijhoudt. De penningmeester wordt onder dankzegging en
applaus decharge verleend.
6. Benoeming kascommissielid: Piet Westerhuis aftredend; Peter Kuijer wordt aangesteld als nieuw lid (2012 en 2013).
7. Samenvoeging Blaarkopstudieclub met de Vereniging: Everard Huppelschoten geeft als voorzitter van de Blaarkopstudieclub
Groningen tekst en uitleg over het besluit om deze club samen te voegen met de Vereniging. Hierover is eerder al aankondiging
gedaan, en omdat het om ‘dezelfde’ veehouders gaat zijn hiervoor goede redenen. Hij bedankt Derk en Fronica Tempel voor het
uitvoeren van het penningmeesterschap gedurende meerdere jaren. Het banksaldo van ruim € 690,- zal wordt gestort op de
bankrekening van de Vereniging. De aanwezige leden krijgen als ‘afscheids’attentie een velletje blaarkoppostzegels uitgereikt ter
vergadering.
8. Bestuurssamenstelling: Dick Huisman heeft een periode van 4 jaar als voorzitter gefungeerd; is herkiesbaar en wordt zonder
tegenkandidaten herbenoemd voor een periode van 4 jaar.
9. Inleiding door Ben Barkema, veehouder te Lelystad en medeoprichter / projectleider van de ‘Blaarkopketen’.
In het eerste deel van zijn presentatie geeft Ben uitgebreid toelichting op de ‘blaarkop’koeien op het eigen bedrijf, aan de hand
van een power-point-presentatie met heel wat fotomateriaal. Er wordt gewerkt aan blaarkopkoeien van o.a. een paar koefamilies, en als het even kan dusdanig stiergebruik dat er een ‘bijzondere’ blaarkop ontstaat, met zoveel mogelijk de oude
raskenmerken. Of bepaalde kenmerken als bijvoorbeeld een blauwe tong, ‘wollig haarkleed’ of bloedgroep B19 economisch
interessant zijn is bijzaak, maar wel het bewaren van speciale raseigenschappen en biodiversiteit spelen een rol, evenals het feit
dat hij daar ‘gewoon plezier aan beleeft’. Max v.Tilburg vroeg naar het veelvuldig gebruik van de stier Rivierduin Remko van het
bedrijf van Ben Barkema, met als opmerking dat het beter zou zijn om minder van één stier te gebruiken maar meer verschillende stieren. Ben Barkema gaf aan de CRV steeds opnieuw bleef vragen naar sperma van Remko, en dat sinds hij van de
stierenkaart van CRV af is, KI Kampen hem graag aan het assortiment toevoegde.
In het tweede deel van de presentatie gaf hij toelichting bij enkele zaken die aan de orde zijn in de zg. ‘Blaarkopketen’(ook wel
bekend als ‘Biocom/Kruidenierproject’). Jammer en lastig is dat de laatste tijd de economische recessie een negatief effect heeft;
mede doordat een afnemer het momenteel laat afweten. Aan een dergelijk omvangrijk project zitten de nodige haken en ogen,
maar evenzoveel uitdagingen. Financieel is het nog niet kostendekkend. Het kost veel tijd om ossen slachtrijp te krijgen, en na
een periode van weiden in natuurgebieden moeten ze zodanig worden ‘afgemest / klaargemaakt’ dat een kwalitatief uniform
product ontstaat. In antwoord op enkele kritische vragen van Theo v.Zwieten geeft Ben Barkema toe dat er enkele zaken niet
helemaal volgens plan verlopen zijn, maar dat het ook een leerproces is en dat er ook kansen liggen in kleinschaligere afzet bij
particulieren. Mede vanwege de opzet en het doel van het project is er nagenoeg geen directe vraag naar het aantrekken van
vee voor de slacht, maar moet het aanbod komen vanuit de opgebouwde populatie en de aanwas van kalveren voor de langere
termijn. Dat Groningen hierbij wat buiten beeld is geraakt heeft zeker ook met de afstand en vervoerskosten te maken. Het
project draait voornamelijk om de regio Het Groene Hart / Holland. Verder waren er nagenoeg geen vragen uit de zaal en
leverde het niet direct stof tot discussie op; Ben beantwoordde tussendoor enkele vragen. Aan het einde merkte Jaap Jan vd.Hof
op dat hij het lovenswaardig vind dat iemand met zoveel passie en inzet bezig om de Blaarkop op de kaart te zetten.
De voorzitter bedankte Ben Barkema voor de duidelijke en gevarieerde uiteenzetting.
10. Mededelingen van de Landelijke Commissie: Johnny Zuidveld doet kort verslag met de mededeling dat er in het afgelopen
boekjaar een lichte stijging van het aantal blaarkopinseminaties was. Ook het laatste kwartaal van 2011 laat gunstige cijfers zien.
Bertus 13 is in 2011 ingezet als nieuwe stier bij CRV. Er wordt gezocht naar interessante nieuwe stieren voor KI.
11. Mededelingen BRS/Fred Reinders: geen mededelingen.
12. Primering koeien: ‘Topmodel’. Eind november is er een avond geweest bij Huppelschoten, daar hebben we met een groep
foto’s van koeien beoordeeld. De avond is positief gewaardeerd en zal vervolg krijgen als opzet naar verdere uitwerking van
‘Topmodel’ / op zoek naar de beste blaarkoppen in verschillende categoriën. De tijd laat het tijdens deze Jaarvergadering niet
toe om daar verder op in te gaan.
13. Primering jonge stieren: stieren kunnen aangemeld worden. De samenstelling van de commissie voor de rondgang zal dit
jaar anders zijn, om te voorkomen dat er mensen in zitten die zelf ook een stier laten beoordelen, en om het niet beperkt te
houden tot ‘bestuursleden’. Jaap Jan vd.Hof heeft aangegeven dit wel mee te willen maken. Tevens is als veehouder van buiten
Groningen inmiddels Siem vd.Hulst uit Winkel(NH) gevraagd of hij dit jaar in de commissie wil; wat hij positief beantwoord heeft.
14. Rondvraag: er komen geen vragen opmerkingen vanuit de zaal.
15. Sluiting: de voorzitter Dick Huisman sluit de vergadering.
Na de vergadering blijven de meesten nog zitten om gezellig bij te praten.
Zwanet Faber (25 febr. 2012)

